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خرب اول

 محمد جواد ظریف در سخنانی در اجالس اسلوفروم افزود: بیش از 20 سال است می گوییم همه مسایل را از طریق گفت و گو حل کنیم، اگر پس از جنگ عراق، 
قطعنامه آن را به طول کامل اجرا می کردیم، جنگ کویت رخ نمی داد، اگر جلوی جنگ کویت را می گرفتیم داعش بوجود نمی آمد.

ایرنا : وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا ایران گفته عربستان پشت حمالت تروریستی است؟ گفت: مسووالن عربستان صحبت هایی کردند و به 
طور علنی گفتند جنگ را به داخل ایران می بریم و این تهدید مستقیم است، همان روز که حمله کردند وزیر خارجه عربستان توییت کرد.

ظریف افزود: ما آگاه هستیم و اشراف امنیتی داشتیم که گروه هایی که در قسمت های شرقی ایران تحرکاتی می کنند و دو ماه پیش نیز 9 نفر در بلوچستان کشته 
شدند. از موقعیت خوب همسایگان استفاده و علیه ما اقدام می کنند.

وی تاکید کرد: سیاست خارجی ما واضح است، از 1986 مسئوالن ما خواستند و گفتند دنبال امنیت منطقه ای هستند. ما امن ترین کشور در منطقه هستیم و مردم ما 
بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند.

وزیر امورخارجه گفت: ما می خواهیم همسایگان حتی عربستان و قطر امن باشند، ما احتیاج به امنیت داریم و همسایگانی می خواهیم که امنیت داشته باشند.

برجام متعلق به جامعه بین الملل است

 برخی پس از 2 ماه حکم 
ریاست گرفتند
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فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

واکنش محسن سرخو  به استخدام های فله ای در مترو:

عباس نصر 

 صفحه 2

یادداشت های امروز

 صفحه 3

 ذات اکراد بری از ترور 
و خشونت است

10 ماه زندگی با 
القاعده ای های ایرانی

20 ویژگی انتخابات 96

جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا: 

 صفحه 2 

  صفحه 2 

بهمن احمدی امویی

  علیرضا کفایی 

کاظم کرمی

سرمقاله

معموال جنبش های اجتماعی زمانی که در موقعیت اپوزیســیون قرار دارند، 
فریبنده و گیرا هســتند؛ ســخنان زیبایی می زنند؛ توان افسون کنندگی باالیی 
دارند؛ حتی اگر هم چیزی برای ارائه نداشــته باشــند، همین که از وضع موجود 
و صاحبان قدرت انتقاد می کنند همه آنان را که صدای شــان شنیده نمی شود و 
محرومین از قدرت را به راحتی به سوی خودشان جذب می کنند؛ شیر غرنده ای 
را می مانند که صدای شان همه جا را پر می کند. جنبش های اجتماعی، مردمی را 
که در زندگی روزمره سرخورده هستند به خیابان می کشانند؛ مردمان درمانده ای 
که طرد و حاشــیه ای بودند با آمدن به خیابان احســاس در متن قرار گرفتن و 
تأثیرگــذاری پیدا می کنند. جنبش اعتراضی هم به آنان نیرو می بخشــد و هم 
قدرتش را از آنان استخراج می کند. مردمی که در انزوا زیر بار سنگین فردیت شان 
مفلوک بودند، با پیوستن به جمع و فرو گذاشتن آگاهی فردی شان، حس شادی و 
آزادی می کنند؛ وقتی سوژه ها در تالش های مکررشان برای فائق آمدن بر فقدان 
هستی شناختی شان ناکام می مانند، در مواجهه با یک جنبش اجتماعی می گویند: 
این همانی ســت که دنبالش بودم، این بار دیگر موفق خواهم شد؛ همه احساس 
می کنند با افکندن خودشان در آغوش جنبش به تمامیت خواهند رسید؛ شعارها 
برای شان حکم مدینه فاضله ای را دارند که خاطره ژوئیسانس محروم شده شان 

را برای شان تداعی می کنند. 
بدین گونه مردم عادی نیز در تفکر رقم زدن تاریخ هستند؛ زندگی برای شان 
معنا پیدا می کند؛ احســاس می کنند هر آنچه را که می خواهند، می توانند انجام 
دهند. در خیابان و همراه جمع بودن مشکالت و پیچ و خم های زندگی روزمره را 
ندارد؛ نه فکر نان داری و نه فکر ســرپناه؛ رهبران جنبش نیز نه غم پاسخگویی 
به مطالبات مردم را دارند و نه به فکر آخر و عاقبت بیانیه هاشان هستند؛ رهبران 
جنبش شــعار می دهند و مردم عادی فقط تکــرار می کنند. مثل یک گروه ُکر، 
همه یکصدا و هماهنگ هستند؛ هیچ موسیقی ای در عالم دلنشین تر از هیاهوی 

تظاهرات نیست.
در جنبش های اجتماعی نان و آب نیســت اما عوضش تا دلت بخواهد اعتقاد 
هست، صداقت هست، جان ســپاری برای دیگران هست و از همه مهم تر امید 
هست. اما زندگی همیشــه به یک روال نمی چرخد؛ باالخره روزی می رسد که 
یک جنبش اجتماعی به صورت رســمی قدرت را در دست می گیرد و آنگاه مثل 
نوعروسی که بعد از رفتن به خانه بخت عیب هایش عیان می شود، جنبش های 
اجتماعی نیز بعد از به دســت گرفتن قدرت به یکباره افسون شــان را از دست 
می دهند. مردم بساط شان را از خیابان جمع می کنند و به خانه هاشان برمی گردند. 
زندگی روی دیگرش را نشــان می دهد؛ زندگــی روزمره آب و نان می خواهد و 
رهبران می بایست پاسخگو باشند. زندگی روزمره لذت های خاص خودش را دارد 
و اعتقادات و صداقت ها از میان می روند. موقع عمل می رســد و آرمان ها کم کم 
رنگ می بازند. تا دیروز همه یکصدا بودند؛ مثل ارکســتر سمفونیک نواها با هم 
ساز بودند اما امروز هر کسی ساز خودش را می زند. اگر تا دیروز همه یکی بودند، 
امروز یکی رئیس می شود و دیگری مرئوس. طعم قدرت که زیر دندان شان مزه 
می کند، رهبران رویه روباه صفتی را در پیش می گیرند؛ لهجه ها صراحت شــان 
را از دســت می دهند؛ توجیه جای انتقاد را می گیــرد؛ دعواها و اختالف ها برای 
سهم خواهی باال می گیرند؛ تا دیروز اگر رهبران و مردم در کنار هم سر سفره ای 
محقرانه می نشســتند، امروز مردم همچنان سر سفره خالی خودشان هستند و 
رهبران سر سفره پر تنعم شان به صورت هم چنگ می اندازند. و بدین سان رهبران 
و مردم از هم جدا می شوند؛ مردم در زندگی روزمره به سختی روزگار می گذرانند 
و رهبران پشــت درهای بســته تصمیم می گیرند؛ هر اعتراضی به بهانه تفرقه 
اندازی سرکوب می شود؛ هر روز در بوق و کرنا دمیده می شود که باید صفوف مان 

را فشرده تر و اتحادمان را حفظ کنیم. 
مبادا که جنبش اصالحات هم چنین وضعی پیدا  کند! 

جواد شقاقی - روزنامه نگار 

رهبران منطقه به من و اوباما می گفتند ایران را بمباران کنید تلنگری به جنبش  اصالحات

ساده انگاری 
تروریسم

قطعنامه598کاملاجرامیشدداعشبهوجودنمیآمد
محمد جواد ظریف در اجالس اسلوفروم: 

جان کری روز سه شــنبه در اجالس اسلو فروم که در آن محمد 
جــواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هــم حضور دارد، اظهار کرد: ما 
بحران های زیادی در جهان داریم که نشــان می دهد هیچ نوع راه 

حل نظامی برای این ها وجود ندارد.
به گزارش انتخاب، وی افزود: در جنگ ســوریه همه قبول کردند 
کــه راه حل نظامی وجود نــدارد، راه حل یک طرفه مثل بدتر کردن 
جنگ درســت نیست، شجاعت و همکاری می خواهد که این مساله 

را حل کنیم.
کری تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از تنش ها این اســت که این 
راه حل هــا را هدایت کنیم که در این اجالس می خواهیم همین کار 

را کنیم.
وزیر خارجه پیشین آمریکا با یادآوری مساله هسته ای ایران و این 
که برخی از رهبران کشــورهای منطقه، تنها راه را بمباران ایران می 
دانســتند، اظهار کرد: رهبران کشورهای منطقه به من و باراک اوباما 

رئیس جمهوری وقت می گفتند که باید ایران را بمباران کنید.
کری افزود: تا پیش از رســیدن به توافق هسته ای به سمت یک 
تنش بسیار جدی با ایران حرکت می کردیم. ما در برابر همه تحرکات 

یک مسیر متفاوت را اتخاذ کردیم. 
وی ادامه داد: ما به یک راه حل مورد توافق هر دو طرف رسیدیم 
، روشی که ما در پیش گرفتیم کارآمد بود و جواب داد و امروز جهان 

امن تر است.
این مقام ســابق وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: کشوری که در 
دانش و فناوری در چرخه هســته ای به پیشرفت های شایانی رسیده 
است؛ به شــکل داوطلبانه تصمیم می گیرد، گزینه های خود را کنار 

بزند و احتمال اســتفاده از تسلیحات هسته ای را هم در هر زمانی به 
صفر برساند.

کری با بیان این که ایــران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند 
اســت، اظهار کرد: ایران قبول کرده با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همکاری کند که بر اساس گزارش آژانس، ما مطمئن هستیم ایران به 

تعهدات خود در اجرای برجام پایبند است.
وی تاکید کرد: همه طرف ها باید به تعهدات خود در برجام عمل 
کنند.اســلو فروم به عنوان یک نشســت هم اندیشی بین المللی که 
از ســوی وزارت خارجه نروژ برگزار و از ســوی مرکز گفت و گوی 
بشر دوســتانه سوییس حمایت می شود از ســال 2003 با برگزاری 
نشســت های ساالنه در ماه ژوئن در اســلو به کانونی برای مذاکره و 
تبادل نظر در خصوص درگیری های بین المللی از جمله در آفریقا و 

آسیا تبدیل شده است. 
این نشست با گردهم آوری میانجیگران، بازیگران و تصمیم گیرم 
ارشد بین المللی فضا را برای گفت و گوهای غیررسمی و تبادل نظر و 
تجربه در جهت تبیین چالش های فرارو و دستیابی به راه حل مناسب 

برای آن ها براساس مدل چتم هاوس فراهم می کند.

علی اکبر والیتی پس از دیدار صبح سه شنبه باگونار فرس، رییس 
مرکز پژوهش های مجلس ســوئد در جمع خبرنــگاران حاضر و به 

سئواالت آنها پاسخ داد.
به گزارش ایســنا وی در پاسخ به این ســئوال که قبل از حادثه 
تروریستی تهران عربستان اعالم کرد ایران را به میدان جنگ تبدیل 

می کند. از نظر شــما چه قرینه دیگری باید وجود داشــته باشد که 
بگوییم ممکن است عربستان سعودی هم در این ماجرا نقش داشته 
باشد؟ گفت: یک مشکلی که عربستان سعودی در طی این سال ها 
به آن دچار شــده مسئله ناپختگی و بی تجربگی افرادی است که در 
این کشور عمل و گاهی سخن می گویند و این امر حاکی از نداشتن 

شناخت از ایران و منطقه و بی تجربگی است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ادامه داد: آنها امنیت خود 
را هم نمی توانند حفظ کنند. هزینه زیادی از بیت المال مســلمین را 
می گیرند و اقدامات قرون وســطایی انجــام داده و دعوت از رییس 
جمهور آمریکا می کنند و مدعی شــدند که اتحادی بین کشورهای 
اسالمی ایجاد کردند ولی جز دو -سه کشور کوچک اسالمی که آنها 
هم کمک های مالی از عربســتان می گیرند هیچ کس به آنها پاسخ 
مثبت نداد و هنوز شکل نگرفته)ائتالف ضد تروریستی( اولین شکاف 
ایجاد و نشــان داد که این حاکمان جدید عربســتان ظرفیت تحمل 
این ادعا را ندارند و نتوانســتنند این ادعا را برای چند روزهم به اثبات 

برســانند و هنوز مرکب این اعالمیه خشک نشــده بین آنها و قطر 
اختالفی پیش آمد که در تاریخ منطقه بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه این اظهارت نشان دهنده بی ظرفیتی دیپلماسی 
عربستان سعودی است که با نزدیک ترین همسایگان خود هم نمی 
تواند زندگی آرامی داشته باشــد گفت: جمهوری اسالمی ایران هم 

قطعا این آتش افروزی های سعودی را تحمل نخواهد کرد. 
هرچند که سعودی ها هم ظرفیت و جرات این کار را ندارند و فقط 
ادعا می کنند و خیلی مواقع پاسخ این ادعاهای ابلهانه خاموشی است.

والیتی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آمریکا به تازگی 
تحریم های جدیدی در حوزه های مبارزه با تروریســم، موشــکی و 
تسلیحات هسته ای علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده است. 
واکنش ایران در این رابطه چیســت و آیا رفتار آمریکایی در تضاد با 
برجام است؟خاطرنشان کرد: برای ما تفاوتی نمی کند زیرا هیچ نوع 
رابطه جدی اقتصــادی و غیر اقتصادی بین ما و آمریکایی ها وجود 

ندارد. حال تحریم کنند یا نکنند.

علی اکبر والیتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

آتش  افروزی  سعودی ها را تحمل نمی کنیم

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه 
ایرالین هــای ایرانی با برگشــتن اوضاع به حالت 
عادی خود هیچ مشــکلی برای تــداوم پروازها به 
نجف ندارند، اعالم کرد: در صورتی که مشکالت 
این فرودگاه در سه حوزه برطرف شود، می توان این 

پروازها را از سر گرفت.
به گزارش ایســنا مقصود اســعدی سامانی با 
اشــاره به وضع حقوق و عوارض فرودگاهی جدید 
در فرودگاه نجف اظهار کرد: یکی از مســائلی که 
باید در این فرودگاه حل شــود، مسائل مربوط به 

عوارض می شود که از ایرالین ها و مسافران گرفته 
شده و شــرایط را برای تداوم برنامه های پروازی 
دشوار کرده است.وی ادامه داد: در کنار بحث نرخ 
هندلینگ فرودگاهی نیــز در نجف نیاز به تغییر و 
تحــول دارد کــه امیدواریم در جریــان مذاکرات 
سازمان هواپیمایی ایران با مسئوالن این فرودگاه 

شرایط بار دیگر تغییر کند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به 
لزوم تغییر رفتارهای تبعیض آمیز موجود در فرودگاه 
نجــف برای هواپیماهای ایرانــی تصریح کرد: در 

طول روزهای گذشــته مذاکراتی بــرای تغییر در 
این شرایط مطرح شده و امیدواری هایی نیز وجود 
دارد. هر چند تا زمانی که اظهار نظر قطعی صورت 

نگیرد، برنامه ما تغییری نخواهد کرد.
اسعدی سامانی در پاســخ به این سوال که آیا 
ایرالین های ایرانی در دیگــر فرودگاه های عراق 
نیز با مشــکالتی مواجه هستند، نیز گفت: ما طبق 
موافقت نامه دوجانبه میان ایــران و عراق امکان 
انجــام ۹۱ برنامه پروازی در طــول هفته را داریم 
که در کنار فرودگاه نجف بــه دیگر فرودگاه های 

عراق انجام می شــود. در حال حاضر پروازهای ما 
به شهرهایی مانند بغداد، سلیمانیه و اربیل در دستور 
کار اســت و هیچ مشــکل و محدودیتی نیز پیش 
روی آنها قرار ندارد.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با مذاکرات انجام شده مشکالت مربوط به فرودگاه 
نجف در کوتاه ترین زمان برطرف شــود اما در غیر 
این صورت نیز فرودگاه بغداد با توجه به مســافت 
نسبتا نزدیکی به عتبات عالیات دارد امکان مدیریت 
پروازها را خواهد داشت و برنامه ما در این فرودگاه 

طبق روال گذشته ادامه پیدا می کند.

سه شرط ایران برای از سرگیری پروازهای نجف


